
BROCHURE
GEBRUIKERSVERENINGING

GEBRUIK ONS PLATFORM OM UW KENNIS EN

DIE VAN ANDEREN TE VERBREDEN!

N E K O V R I  |  3 P L  |  D Y N A M I C S

Altijd up-to-date!



 

Uw netwerk uitbouwen met andere Boltrics gebruikers:
Gefeliciteerd! U werkt met Microsoft- en de Boltrics software
waarbij de peloton-gedachte ervoor zorgt dat u altijd beschikt
over de laatste technologie. Maar voor het daadwerkelijk
gebruiken van die technologie is informatie en kennis nodig. Hoe
werkt dit of waar vind ik dat? Door vragen over bestaande en
nieuwe functie te kunnen stellen en uw eigen kennis te delen met
anderen worden we allemaal wijzer: alleen ga je sneller maar
samen kom je verder! De basis voor samenwerking wordt gelegd
tijdens de jaarlijkse bijeenkomsten die voor u georganiseerd
worden. 
 
Kennis delen door forum en kennisbank:
De informatie die u heeft deelt u via het centrale online platform
met andere leden. Doordat iedereen dit doet ontstaat er een
kennisbank waar u als lid van profiteert. Dit is extra van belang
omdat er bijvoorbeeld geen handleidingen via Boltrics
beschikbaar komen. 
 

De stichting gebruikers Nekovri Dynamics / 3PL Dynamics
heeft veel toegevoegde waarde voor u als gebruiker! De
belangrijkste uitgangspunten zijn door de gebruikers
zelf vastgesteld:



 

De leden informeren elkaar zo goed mogelijk echter zonder
garanties te kunnen gegeven over de informatie. We kunnen
elkaar helpen echter de leden nog de verenging is
verantwoordelijk voor juistheid of compleetheid van de
informatie. Zonder deze centrale forum-en kennisbank functie
kunt u een request bij Boltrics indienen waarbij Boltrics u op basis
van uurtarief helpt. U zult zien dat u kosten kunt besparen door
uw vragen en antwoorden te delen. Samen komen we verder én
besparen we kosten! Boltrics kan zich op dat zelfde moment meer
focussen op het door ontwikkelen van de standaard voor u als
klant. Het mes snijdt ook hier aan twee kanten.
 
 
Feedback verzamelen van de leden en dit terug geven aan
Boltrics:
Het bestuur spreekt jaarlijks met Boltrics over zaken die u
aangaan. Tijdens onder andere onze bijeenkomsten ontvangen
wij uw feedback welke meegenomen kan worden. Samen komen
we verder én staan we sterker!
 



 

Samenbreng van gebruikers
Zowel 3PL Dynamics en Nekovri Dynamics gebruikers worden
uitgenodigd om deel te nemen aan de vereniging. Het product en
de functionaliteit zijn hetzelfde, alleen de marktbenadering vanuit
Boltrics is anders. Dit komt omdat de ontstaansgeschiedenis van
Boltrics gekoppeld is aan de ‘voorkeurs leverancier’ zoals die door
Nekovri is uitgesproken. Tegelijk heeft het, gezien de
ketenvervaging en afstemming binnen de keten, toegevoegde
waarde om met alle vormen van logistiek om tafel te zitten.
 
Stichting
Ten behoeve van transparantie en onafhankelijkheid
is een stichting opgericht. Er is gekozen voor een stichting omdat
dit organisatorisch gezien de meest functionele vorm is.  Verdere
invulling c.q. juridische vastlegging kan plaatsvinden na ‘akkoord’
gebruikers. Het secretariaat van Nekovri wordt door de stichting
ingehuurd ter ondersteuning.
 
 
 

Contouren stichting gebruikers Nekovri

Dynamics / 3PL Dynamics



 

Financieel
Eventuele opgebouwde financiële middelen zullen
weer terugvloeien naar de gebruikers. Het is niet de bedoeling om
een ‘spaarpot’ op te bouwen.
 
Rollen verdeling
Nekovri heeft slechts een faciliterende rol en bemoeit zich verder
niet met de inhoud/prioriteiten. De faciliterende rol bestaat met
name uit de opzetten stichting,  uitwerken voorstellen,
inventarisaties, agendaplanning sessies, communicatie, externe
locaties , afstemming en verzamelen klachten / ideeën /
mogelijkheden.



 Sessies
Per jaar 2 sessies  waarbij ook Boltrics aansluit over functionaliteit,
gebruik, ontwikkelingen e.d.  (Een normale training/kennissessie
wordt normaliter door Boltrics gegeven voor € 350,- per unieke
gebruiker). Een sessie bestaat normaal gesproken uit een
presentatie “What’s New / What’s Next” door Boltrics, tijdens deze
sessie loopt u door de nieuwste en meest belangrijke
toevoegingen aan 3PL Dynamics. Daarnaast krijgt u een
preview van wat komen gaat in de volgende update. Deze
presentatie wordt gevolgd door een demo of workshop over een
specifiek onderwerp aangedragen door de gebruikers en sluit af
met voldoende kennisdeling- en netwerkgelegenheid.
 
Escrow
De gebruikersvereniging heeft een escrow-overeenkomst met
Boltrics. De overeenkomst garandeert dat gebruikersvereniging
altijd kan beschikken over de laatste broncode van het
softwarepakket waarvan Boltrics gebruik maakt.
 
The Huddle
Als lid van de gebruikersvereniging krijgt u toegang tot ons online
platform The Huddle. Een collectieve vraagbaak door middel van
een forum met kennisbank over de software. Eén centraal punt
waar kansen/ideeën/ontwikkelingen/klachten vanuit gebruikers
voren komen. Hier worden ook de onderwerpen voor
de demo/workshop tijdens de sessies opgehaald.

Wat is de concrete toegevoegde waarde voor

de gebruiker? Ieder lid van de vereniging profiteert

volledig van de voordelen zoals:



 

Toegang tot ons online platform The Huddle.

2 jaarlijkse online-inventarisatie bij gebruikers in relatie tot
onderwerpen voor sparrings-kennissessies en directe invloed!

Per jaar 2 sessies waarbij ook Boltrics aansluit over
functionaliteit, gebruik, ontwikkelingen e.d. Hiervoor geldt een
maximum van 3 deelnemers per lid van de
gebruikersvereniging.

40% korting op module prijs, bij gezamenlijk ontwikkelen
nieuwe module.

Contributie
De basis contributie voor Stichting Gebruikers Nekovri Dynamics:
 
 
 
 
U heeft recht op

 

     

     

 
 

Financiering Nekovri Dynamics / 3PL Dynamics



 

Toegevoegde waarde
 
Uiteraard hopen wij dat u de toegevoegde waarde ziet van de
stichting gebruikers Nekovri Dynamics / 3PL Dynamics. We
streven naar het maximaal toegevoegde van waarde tegen relatief
lage kosten. 
 
Uiteindelijk is de onderlinge kennisdeling en innovatie de
belangrijkste pijler binnen deze stichting, u bent dus absoluut de
sleutel tot succes van de gebruikersvereniging!
 
Voor verdere vragen, informatie of inschrijving kunt u
contact opnemen met het secretariaat via d.gerlings@nekovri.nl
of 040 256 5263.
 


